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 سم.
وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم ،أحسن هللا إليك

ويشتركان  :-رحمه هللا تعالى-أما بعد قال المصنف  ،على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين
في المشترك بكون االسم الواحد لمسميين والمترادف بأن يختلف االسم ويتفق المعنى 
ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع في وضع أول وهي لغوية وعرفية وشرعية 
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع أول على وجه يصح والشرط والمجاز والمجاز 

ل على وجه يصح وشرطه العالقة ويشتركان في األلفاظ تعمل في غير وضع أو  وهو اللفظ المس
لى  ،والفاء للترتيب والتعقيب ،فالواو لمطلق الجمع ال لترتيب وال لمعية ومن البتداء الغاية وا 

النتهاء الغاية وابتداء وابتداء الغاية داخل ال ما بعدها وعلى لالستعالء وفي للظرف والالم 
للملك واالستحقاق وحتى النتهاء الغاية ويشتركان في التواتر وهو خبر جماعة للملك والالم 

 يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين

يعني الكتاب والسنة  "ويشتركان" :-رحمه هللا تعالى-أما بعد فيقول المؤلف  ،وصحبه أجمعين
فأكثر لمسميين فأكثر  "في كون االسم الواحد لمسميين"يشتركان في المشتَرك  "في المشترك"

هذا يسمونه  ،تطلق ويراد بها الباصرة تطلق ويراد بها الجارية تطلق ويراد بها الذهب مثلا كالعين 
راد به المعِتق يطلق ويراد به المولى يطلق وي ،مشترك القرء يطلق ويراد به يطلق ويراد به الحيض

ويتفق المعنى كالقعود  "يختلف االسم ويتفق المعنىيعني  المترادف"ا في المعَتق ويشتركان أيضا 
والجلوس على أن من أهل العلم من ينفي الترادف من كل وجه بمعنى أن تكون الكلمة مطابقة 

ذا نظرنا إلى القعود والجلوس يقول أهل اللغة مترادفان وقيل  ،ا من كل وجه لكلمة أخرى تماما  وا 
وهناك ألفاظ يجزم الناس بأنها مترادفة  ،االقعود من قيام والجلوس من االضطجاع فيوجدون فروقا 

ق اللغوية ألبي هلل العسكري ثم يوجد أهل اللغة بينها فروق دقيقة ال تخطر على البال والفرو 
وهي  باستعمال اللفظ في وضع أول ويشتركان في الحقيقة" ،عجبمن هذا الشيء األ ىأبد

استعمال اللفظ فيما وضع له في الوضع األول له قبل أن ينتقل إلى غيره  "لغوية وعرفية وشرعية
هذا حقيقة وبقاء االستعمال للفظ على ما وضع له هو الحقيقة عندهم والحقائق ثلث حقيقة لغوية 

ا هذا مما تشترك ا وشرعا اإلناء اإلناء حقيقته الوعاء لغة وعرفا  مثلا ف ،وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية
يعني لو قيل عرف اإلناء تبي تجيب تعريف لغوي وتعريف شرعي ما فيه  ،فيه الحقائق الثلث

تعريف عرفي تعارف الناس على غيره اللهم إال بشيء من التجوز من التوسع إذا قيل فلن من 
اله في المعاني وال مجاز ال يظن أن هذا تقرير للمجاز إنما يحمل على أوعية العلم يعني استعم

إذا جئنا إلى  مثلا أنه عرف خاص واصطلح خاص فيكون من الحقائق العرفية الحقيقة اللغوية 
الصلة قالوا الصلة في اللغة الدعاء الصلة في اللغة الدعاء هذه حقيقتها اللغوية حقيقتها 
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العرفية حقيقتها العرفية إيش؟ تشترك مع الشرعية عبارة عن األقوال واألفعال المعروفة الثابتة 
تتفق فيها الحقيقة العرفية والشرعية إذا جئنا إلى المفلس  -عليه الصلة والسلم-بالنص وبفعله 

وحقيقة شرعية  ،حقيقته اللغوية مع العرفية متطابقة لكن له حقيقة شرعية توافق اللغوية والعرفية
فحقيقته الموافقة من ال درهم له وال متاع وبهذا أجاب الصحابة وهو  ،تخالف اللغوية والعرفية

وأما الحقيقة الشرعية التي يختلف فيها  ،قة من وجد ماله عند رجل قد أفلس حقيقة شرعيةحقي
وصيام وصدقة  من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلة»..اللفظ مع الحقائق اللغوية والعرفية 

إلى آخر  ..«وغيرها من األعمال الصالحة ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا
عليه -هذه حقيقة شرعية ولذلك ما تبادرت هذه إلى أذهان الصحابة لما سألهم النبي  ،الحديث

من منع  المحروم الذي في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حقيقته اللغوية ،-الصلة والسلم
جاء وهو  ،يستحق أو ال يستحق ،من منع فقد حرم من أي شيء كان يستحقه أو ال يستحقه

ا حرم ألنه منع والمحروم في محتاج يسأل ُمنع هذا محروم جاء يسأل وهو غير محتاج أيضا 
العرف المحروم في عرف الناس الذي عنده األموال الطائلة ما يقال للفقير محروم في عرف 

يقال للذي عنده األموال وعنده األرصدة لكنه يقتر على نفسه وعلى ولده هذا يسميه  الناس إنما
الناس محروم هذي حقيقة عرفية عندهم الحقيقة الشرعية هو المحتاج هو الفقير الذي ال يسأل 

فالمحروم في عرف الناس ذم والمحروم في عرف الشرع  ،الناس وال يفطن له ويتصدق عليه
أبيت عند »ب طي ِ  ،نعم محتاج وال يتكفف الناس وال يسألهم متعفف هذا يمدحمذموم واال ممدوح 

حقيقة الطعام اإلطعام أو الطعام والشرب المشروب حقيقته اللغوية  «ربي يطعمني ويسقيني
 ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم فإن كان سائلا  ،حقيقته اللغوية المعروفة ،المعروفة

ال فمطعوم هذه حق ا العرفية الناس ما يعرفون أكل يقته اللغوية وهي حقيقته أيضا فمشروب وا 
وشرب إال هذا لكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني من أكل أو شرب في نهار رمضان موافق 
للحقيقة اللغوية والعرفية لكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هل هو موافق للحقيقة الشرعية 

والعرفية ما صار وصال ما صار وصال يسمى وصال وهو ال ألنه لو وافق الحقيقة  ؟والعرفية
والمجاز " ،ياكل ويشرب حقيقة ال لكنها حقيقة شرعية ثانية لألكل والشرب مثل ما قلنا في المفلس

 ،ال على وجه فاسد عند من يقول به "على وجه يصح وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول
ن كان بعضهم ينازع في إطلق في هذه الكلمة ألن التحقيق وعدمه أمر  ذكرنا أن أهل التحقيق وا 

فهم أهل التحقيق ألن بعض  العلماءنسبي فإذا استروح إنسان إلى قول من األقوال قال به بعض 
الناس يستعمل هذه الكلمة لترويج الكلم وال شك أنه أهل التحقيق يحتملون معاٍن إن كان 

ا سواء كان ا أو مخطئا مقصود به أهل التثبت في دراسة المسائل هذا الشيء سواء كان مصيبا ال
ا هذا شيء ويمكن أن يطلق عليه محقق إذا كان من أهل التثبت والتحري ا أو مخالفا موافقا 

أهل التحقيق  ،لكن ما تطلق هذه اللفظة على أهل اإلصابة أهل اإلصابة ،واالستيعاب ودقة النظر
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اع ال يميز بين نه ال مجاز ال في اللغة وال في النصوص وبعض الناس يخلط يصير جم  يرون أ
المحقق وغير المحقق وقد يصف شخص بالمحقق وينقل من هو ضده على على طول الخط 

فتجده يقول قال اإلمام المحقق ابن القيم وقال ابن عربي قدس سره كيف  ،مائة بالمائة ضده
الجهة الثانية المضادة له يعني من من لعادة أن الذي يعتني بجهة ألنه جرت ا ؛هضم مثل هذايُ 

هل يعجبه أقوال البن  ،يهتم بأقوال شيخ اإلسلم وعني بأقوال شيخ اإلسلم ويقتدي بشيخ اإلسلم
ويوجد هذه النقول بهذا اللفظ  ،هذا يجمع بين الضب والحوت ؟عربي أو غيره ويمدح ابن عربي

اعة يعني ما فيه والء ألهل التحقيق يعني عند األلوسي وبعض الجم  عند القاسمي في تفسيره و 
ال يعدل  -عليه الصلة والسلم-مثل هذا الموافق المعتني بالكتاب والسنة المقتفي ألثر النبي 

كيف يقول قال اإلمام المحقق فلن ثم  ،ا بل كفر بهابدعته عظيمة جدا  ..،بغيره ممن مخالفته
فهذه أمور نسبية  ؟تحمله الضدية من معنى ويقول قال فلن قدس سرهيأتي بضده بضده بكل ما 

قد يقول شخص من أهل  ،قد يقول شخص من أهل وحدة الوجود قال اإلمام المحقق ابن عربي
األشعرية قال اإلمام وهذا مستفيض في كتب الشافعية إذا أطلقوا اإلمام فالغالب أنهم يريدون 

نون الرازي فلما نقول قال اإلمام المحقق أو قال أهل التحقيق الرازي كل من جاء بعده اإلمام يع
يدرس وضع القائل وهو في الغالب أنه من يوافقه فإن كانت الموافقة على ما جاء في الكتاب 

ن كانت على خلفهما فهما سواء أهل التحقيق شيخ اإلسلم وابن القيم  ،والسنة فنعم الموافقة وا 
وجمع غفير من أهل العلم من أرباب المذاهب ينفون وجود المجاز ينفون وجود المجاز ووجود 
لفظ استعمل في غير ما وضع له والمسألة أظن ما نحتاج إلى إعادتها بعد أن أحضرنا كلم 

والمجاز  ،ل للتعبد واإلعجازنز  مُ في منع جواز المجاز في ال -رحمه هللا تعالى-الشيخ الشنقيطي 
واللفظ المستعمل في غير ما وضع له أو وضع له على وجه يصح على وجه ال يصح هذا ال 
يقول به أحد حتى القائلين بالمجاز ما يمكن أن يقول جاء أسد على جبان يمكن أن يقول هذا؟ ما 

أن يوجد علقة تربط بين  يمكن أن يقول هذا وشرطه وشرط القول به عند من يقول به العلقة
 المقيس المشبه والمشبه به.

 طالب: .......................
 ترى وهللا ما سمعت.

 طالب: .......................
ال األسلوب األسلوب أسلوب السخرية موجود في لغة العرب حتى أظن صنف فيه 

وشرطه "على وجه  ،عمالا موجود فهذا يختلف عن هذا االستأسلوب السخرية في النصوص أيضا 
يعني حروف المعاني حروف  "ويشتركان في األلفاظ"أما إذا لم توجد علقة فل مجاز  "العالقة

االمعاني وفيها المصنفات ومغني اللبيب من أفضل ما يبحث فيه في هذه المعاني  العوامل  وأيضا
العوامل للجرجاني وكان محل عناية ومحط أنظار للباحثين والمعلمين والمتعلمين على  ،للجرجاني
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حد سواء وهو مكمل لآلجرومية والقطر  يعني الذي يدرس في اآلجرومية والقطر وال ينظر في 
العوامل للجرجاني هذا ال بد منه لطالب العلم وله شروح  ،العوامل هذا تعلمه ناقص هو مكمل

الجمع ال للترتيب إذا قيل جاء  لمطلق "األلفاظ فالواو لمطلق الجمع ال للترتيب ويشتركان في"
ا جاء قبل عمرو أو العكس هذا األصل فيها لكن إذا دلت زيد وعمرو فل يقصد من ذلك أن زيدا 

لمطلق "القرائن على إرادته كما في آية الوضوء دلت األدلة إرادة الترتيب خرج عن هذا األصل 
فإذا قيل جاء زيد وعمرو ال يعني أنهما دخل دفعة واحدة مع الباب  "رتيب وال لمعيةالجمع ال لت

إذا ركع فاركعوا بدون فاصل يعني ال  ،إذا كبر فكبروا بدون فاصل "والفاء للترتيب والتعقيب"
بدليل الرواية األخرى التي منطوقها يؤكد مفهوم الجملة األولى إذا كبر فكبروا وال  هتركعوا قبل

فمنطوقها مؤيد لمفهوم  ،في السنن ،إذا ركع فاركعوا وال تركعوا حتى يركع ،بروا حتى يكبرتك
الجملة األولى والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب وبها يستدل على أن المأموم ال يقول سمع هللا لمن 

ذا قال اإلمام سمع هللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ألنه ل و قال حمده ألنه في الحديث وا 
والمسألة الخلف فيها معروف  ،المأموم سمع هللا لمن حمده ما وقع التعقيب وجد الفاصل

والشافعية يقولون يجمع بينهما اإلمام والمأموم ألن الرسول القدوة كان يجمع بينهما لكن كان 
في كل والفاء للترتيب والتعقيب وهي بكل " ،ا فاإلمام يجمع بينهمايجمع بينهما باعتباره إماما 

تقول سافر من الرياض إلى مكة فالرياض ابتداء الغاية بدء  "ومن البتداء الغاية ،شيء بحسبه
لى النتهاء الغاية"وهنا  ،السفر من الرياض وغايته مكة تأتي من البتداء الغاية كما مثلنا  "وا 

شوب التبيين وتأتي للتبيين تأتي تبعيضية وتأتي بيانية وقد تأتي للتبعيض وفيها وتأتي للتبعيض 
ح يضطربون منهم من يقول تبعيضية ومنهم من يقول بيانية وفيها شوب ار والعكس حتى أن الش  

ا من جنسه فهي فالخاتم بعض الحديد وهو أيضا  ،من األمرين خاتم من حديد خاتم من حديد
لى النتهاء  ،بيانية لى النتهاء الغاية وا  الغاية مثل اجتنبوا الرجس من األوثان هذه إيش؟ بيانية وا 

يعني الرياض داخل الرياض  "وابتداء الغاية داخل"ما قلنا سافر من الرياض إلى مكة غايته مكة 
من القويعية وقال سافرت من الرياض إلى  مثلا لو سافر  ؟داخل لكن باعتباره منطقة واال مدينة

مكة كلمه حقيقة واال ما هو بحقيقة؟ باعتبار المنطقة لو قال جئت من القصيم جئت من القصيم 
ما يحتمل ألن ما فيه بلد بهذا االسم فهو جاي من المنطقة لكن إذاجاء من الرياض أو قال جئت 

ن من تونس أو من الكويت هل يطلق على األعم القطر ا ألعم أو األخص مثل هذا دخوله وا 
وابتداء الغاية داخل ال ما "كان ابتداء على حسب السياق على حسب ما يدل عليه السياق 

ما بعد الغاية االنتهاء فل يدخل إال إذا دل دليل على إرادته إلى الكعبين إلى المرفقين  "بعدها
رقيت على السطح يعني علوت  "تعالءوعلى لالس"دلت األدلة على أن الكعبين والمرفقين داخلن 

 "والالم للِملك" ،وفي للظرف ،في للظرف نحن في المسجد والماء في اإلناء "وفي للظرف"عليه 



 

 

 
6 

 6 (50) جممع األصولشرح 

الجل للفرس والقفل للباب  ،المال لزيد الملك هلل المقصود أنها للملك وتأتي لشبهه لشبه الملك
 عندكم ثم؟وثم للترتيب ثم للترتيب  ،والباب للدار هذا شبه الملك

 طالب: .......................
 اللم للملك واالستحقاق فيه زيادة عندك؟

 طالب: .......................
يقول وثم للترتيب يعني ثم للترتيب مع  "وثم للترتيب والالم للملك واالستحقاق"
 ..التراخي.

 طالب: .......................
ال فاألصل أن تكون بعد الفاء بعد الفاءثم للترتيب هذا مكانه في األصل  ألن الفاء  ؛وا 
ثم للترتيب جاء زيد ثم عمرو إذا قلنا جاء زيد فعمرو  ،تشترك مع الواو وتشترك من جهة مع ثم

للتعقيب ثم للترتيب وقد تكون لترتيب األحداث ال للترتيب الزمني وقد تكون للترتيب الزمني وهذا 
ه كيف ساد ثم ساد أبوه؟ ثم ساد بعد ذلك جده هذا ترتيب أحداث هو األكثر الذي ساد ثم ساد أبو 

حتى النتهاء  "وحتى النتهاء الغاية"ومن البتداء الغاية انتهينا منها  ،ما هي بترتيب وجود زمني
 الغاية أكلت السمكة حتى حتى إيش؟ 

 طالب: .......................
نتهاء الغاية يعني ما بقي بعدها شيء المقصود أنها ال ،ثلث ثلث أوجه لها كما مر بنا

ينوب بعضها عن بعض وليست  ،لم يبق بعدها شيء وهذه الحروف ينوب بعضها عن بعض
هناك حروف كثيرة لكن مثل هذا المتن يكفي مثل هذا القدر الذي  ،هذه حروف المعاني فقط

ن يكثر استعماله وينوب بعضها عن بعض والقول بتناوب الحروف قول لجمع من أه ل العلم وا 
م يرى أن تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بالحرف الموجود أولى من تشريب  لكان شيخ اإلس

توصل بعض المبتدعة إلى ما يريدون من جعل معنى حرف آخر ألنه بهذه الطريقة الحرف 
حتى النتهاء الغاية يعني شيخ اإلسلم يرى  "ويشتركان في التواتر" ،بعض الحروف مكان بعض

يميل إلى أن  -رحمه هللا-لو قلنا في تقارب الحرف بعضه ينوب عن بعض قلنا أن شيخ اإلسلم 
معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الموجود أولى من تقارب الحروف وأن حرف معناه تضمين الفعل 

لى رأي كثير من أهل العلم أن في كذا من الحروف األخرى يعني ألصلبنكم في جذوع النخل ع
بمعنى على وشيخ اإلسلم يرى أن أصلبنكم تضمن معنى أدخلنكم وهذا مبالغة في إيصال األذى 

كأنهم بشدة ربطهم ربطهم على هذا الجذع كأنهم دخلوا فيه من قوة الربط  ..،لهم يعني كأنه بشدة
كم لكن يمكن حملها على معنى وهذا أبلغ وأكثر ما يشكل على كلم شيخ اإلسلم هي ألصلبن

 يصح.
 طالب: .......................
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ويشتركان في التواتر لكن هل يشتركان  ..،إيه اللغة تستوعب هذا ما يضر إن شاء هللا
في اآلحاد؟ ال القرآن كله متواتر وعلى هذا ما ثبت باآلحاد منه ال يسمى قرآنا ال يسمى قرآن 

القرآن  "التواتر وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويشتركان في"فلذلك قال المؤلف 
 ..،كله قطعي كله متواتر والسنة فيها المتواتر واآلحاد على ما سيأتي ويختص.

ا وهو ويخص الكتاب بأحكام وهو ما نقل بين دفتي المصحف متواتر   :-رحمه هللا-قال 
ض آية إعجاز فيه وجهان معجز في لفظه ومعناه ومعناه ونظمه وهل في بعض وهل في بع

وما لم وما لم يتواتر ليس بقرآن والبسملة آية منه وبعض آية في النمل  ..،وما لم يتواتر
والقراءات السبع متواترة وما صح من الشاذ ولم يتواتر ال تصح به الصالة وهو حجة وفي 

يجوز تفسيره  وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما ال معنى له وال ..،القرآن المحكم
 برأي واجتهاد وال بمقتضى اللغة.

لما أنهى الكلم عن القدر المشترك من مباحث الكتاب  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
والسنة أخذ يبين ما يختص به الكتاب ثم ما يختص به السنة نظير ما يصنعه من يجمع بين 

يختص الكتاب " :يقول ،كتب السنة فيبدأ بالمتفق عليه ثم أفراد البخاري ثم أفراد مسلم وهذا تنظير
ما  ،"اما نقل بين دفتي المصحف متواتر  " :كتاب عرفه بأنهوال ،ال توجد في مباحث السنة "بأحكام

نقل بين دفتي المصحف يعني ما اتفق عليه القرآن اتفق عليه الصحابة في زمن عثمان وأثبت 
ا وهو معجز في متواتر  "عنه إلى األمصار  -رضي هللا تعالى-في المصاحف التي أرسلها عثمان 

في أعلى درجات الفصاحة والبلغة وإلعجازه تحدى معجز في لفظه وهو  "لفظه ومعناه ونظمه
به العرب وهم أفصح الناس على أن يأتوا بمثله وعلى أن يأتوا بعشر سور  -جل  وعل-هللا 

ألن  ؛لم يتحداهم أن يأتوا بآية -جل  وعل-وعلى أن يأتوا بسورة وعرفنا في درس علوم القرآن هللا 
تأتي بالكلمة حصلت بكلمتين من أقل الكلمات في عدد اآلية حصلت بكلمة والعرب ال تعجز أن 

العربي ال يعجز أن يقول ثم نظر فل إعجاز في مثل هذا  ،أو مدهامتان مثلا ثم نظر  ،الحروف
لكن ذكرنا في مناسبة سابقة أن ثم نظر في موضعها بين اآلية السابقة واآلية اللحقة ال يمكن 

ها وما بعدها أما بمفردها ال يعجز العربي أن يقول ثم أن يقوم مقامها شيء فهي معجزة بما قبل
قرآن حصل التحدي بمثله حديث قرآن يعني هذا كله هللا نزل أحسن نظر ولذا لم يقع التحدي بآية 

 .الحديث.
 طالب: .......................
لكن لو قدر أن هناك أكثر من أطول من أقل السور  ،ال بآية ما حصل التحدي بآية

 حصل التحدي بها.
 طالب: .......................
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خل آية الدين ما هو أقصر من آية الدين آية الكرسي لو اجتمع اإلنس والجن كلهم بما 
أوتوا من ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها وهو معجز في لفظه ألفاظه في غاية الفصاحة والبلغة 

وهناك كتب اهتمت بإعجاز القرآن وبينته ووضحته واعتنت بالمباحث اللغوية فيه  ،اومعناه أيضا 
وعقد مقارنة في هذا في هذه من هذه الناحية بين تفسير الطبري وبين تفسير الزمخشري في بيان 

رآن من إعجاز القرآن وبيان القرآن وبلغة القرآن عقد مقارنة فأيهما أفضل في بيان ما يتعلق بالق
أكيد عموم الناس يبي يقولون إيش؟  الزمخشري بيقولون الزمخشري عموم الناس  ؟هذه النواحي

من غير الدراسة لكن الدراسة أثبتت أن الطبري يفوق الزمخشري بمراحل في هذه المباحث لكن 
ن باعتبار أن تفسير الطبري هذه أمور يسيرة بالنسبة لما يسوقه من آثار ومن أسانيد ومن متو 

ومن أقوال في غير هذا الباب لكن الزمخشري هذه صناعته فلما جردت هذه المباحث في تفسير 
معجز في لفظه ومعناه ونظمه وهل في في "الطبري وجدت أقوى وأكثر مما بحثه الزمخشري 

فيه وجهان في بعض آية أقول لم يحصل التحدي بآية لكن إذا كانت اآلية  "بعض آية إعجاز
وما لم  "وما لم يتواتر ليس بقرآن" ،ر بقدر سورة الكوثر حصل فيها اإلعجازبقدر أقصر السو 

ولو وافق الرسم ولو كان له وجه في اللغة وهذا خلف ما يراه  ،هيتواتر ليس بقرآن ولو صح سند
الرسم قرآن  قاللغة وواف قزري فإذا تواترت صحة السند ووافخلف ما يراه ابن الج ،ابن الجزري 

عنده قرآن وعند الجمهور أن القرآن المتواتر فقط فإذا لم يتواتر ولو وافق الرسم ووافق اللغة  ،عنده
وليست من الفاتحة هذا ما هو بعندكم  ،آية منه "والبسملة آية منه"وصح سنده ليس بقرآن 

 هذا في المتن. "وليست من الفاتحة وبعض آية في النمل"والبسملة آية منه 
 ...........طالب: ............

جاء ما يدل من  ،نقل هذا لقد أنزل إلي فقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الكوثر
األدلة على أن البسملة آية أوردوا أدلة وهناك أدلة للطرف اآلخر لكن من أقوى ما استدل به 

قول بأنها الطرفان اتفاق الصحابة على كتابتها هذا يستدل به من يقول أنها آية ويستدل من ي
ليست بآية من أقوى أدلتهم الخلف في كونها آية والقرآن ال يجوز أن يقع فيه الخلف هذه 

وش معنى أنها آية منه  ،يقول المؤلف والبسملة آية منه وليست من الفاتحةو  ،مسألة من الغرائب
آية من آل عمران وليست آية من الفاتحة الخلف في كونها آية من الفاتحة  ؟وليست من الفاتحة

أقوى من الخلف في كونها آية من البقرة لكن مقصوده أن البسملة آية منه أي من عمومه آية 
ثلث آية واحدة وليست مائة و  ،واحدة نزلت للفصل بين السور وهذا ما يرجحه شيخ اإلسلم

 ،اصل على أنها ليست بآية في أول التوبة وأنها بعض آية في النملعشرة آية لكن االتفاق ح
وما صح " ،القراءات السبع متواترة والخلف في الثلث المتممة للعشر "والقراءات السبع متواترة"

والخلف في كونه حجة أو غير حجة مسألة معروفة  ،"من الشاذ ولم يتواتر ال تصح به الصالة
 -عليه الصلة والسلم-نه حجة ألنه مادام ثبت به السند إلى النبي المؤلف قرر أ "وهو حجة"



 

 

 

 

9

  
9 

 9 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

غاية ما يكن فيه أنه مثل الحديث النبوي يعني كون أنا ال نثبته قرآن لتخلف شرط إثبات القرآن 
حجة  ،فهو حجة من هذه الحيثية -عليه الصلة والسلم-عنه وكونه صح سنده وثبت عن النبي 

وأما القول اآلخر أنه ليس بحجة باعتبار أننا إذا  ،من هذه الحيثية يعني يلتزم بما يفيده من أحكام
يعني إذا اتحتدت الجهة اتجه النفي واإلثبات إلى جهة  ؟نفيناه من وجه فكيف نثبته من وجه

 واحدة إلى هذا النص إلى هذا النص وهذه المسألة سبق بحثها.
 ..........طالب: .............

لكن من أهل العلم يقول ما يلزم أن تكون متتابعات ليش ألنك  ،يعني ليست بقرآن خبر
أنت رددته قرآن رددته قرآن فكيف تثبته يعني بتثبت على على على الهوى والشهوة يعني ما نفيته 

عليه -ي من جهة وأثبته من جهة تحكم أثبت واقبل بالكلية مادام أنه ثابت تقر أنه ثابت عن النب
 .-الصلة والسلم

 طالب: .......................
واال ال؟ ال الصحابي يرفعه  -عليه الصلة والسلم-لحظة أنت تقر أنه ثابت عن النبي 

لو كان صحابي ما قلنا أنها ملزمة إال على القول بأن قول الصحابي حجة فإن كنت تثبته عن 
هذه حجة من ينفيه  ليش تحتج به أجل،ا كنت ما تثبه فاقرأ به إذ -عليه الصلة والسلم-النبي 

لكن نثبته ونطلب للقرآن قدر ثابت لإلثبات قدر زائد لإلثبات نثبته كما نثبت الحديث النبوي 
وفي "ا قدر زائد من وسائل اإلثبات وهذا قول من يقول بأنه حجة كالمؤلف ونطلب لكونه قرآنا 

 وفيه. "المحكم والمتشابهالقرآن 
  .................طالب: 

 .التواتر نشترط التواتر وقدر زائد على مجرد الثبوت.
  طالب: .................

ال ثبت بطريق آحاد كالحديث النبوي نقبله حجة كما نقبل الحديث النبوي ونحتج به 
 ا قدر زائد على مجرد ثبوته باآلحاد وهو التواتر.ونشترط إلثبات كونه قرآنا 
  .......طالب: ..........

-وش معنى أنك تنفي كونه قرآن وهو ثابت عن النبي  ،ال ما هو بحجة عند الجميع
مادام نفيت كونه قرآن إذاا انف كونه حجة يعني يتجه األمر والنهي يتجه  -عليه الصلة والسلم

وش معنى أنك تثبته وتحتج به وتستدل  ،تناقض هذا اإلثبات إلى ذات واحدة حجتهم أنالنفي و 
 ،فإما أن تثبته قرآن وتحتج به أو تنفيه ؟توجب على الناس ثم تقول ال وهللا ما هو بقرآنبه و 

المحكم والمتشابه المحكم الذي يعلمه العلماء ويدركونه والمتشابه  "وفي القرآن المحكم والمتشابه"
وليست  ،المتشابه ،أو يعلمه الراسخون في العلم ،على قول -جل  وعل-الذي ال يعلمه إال هللا 

ألنها معلومة ولها معاني وليست كاأللغاز ال تفهم ال هي  ؛نصوص الصفات من المتشابه
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معلومة وواضحة ولها معاني في العربية لكن كيفياتها ال نعرفها فليست من المتشابه وما نسب 
عنى ا يعني يوجد لفظ ال مأبدا  "وليس فيه ما ال معنى له"إلى اإلمام مالك ال يثبت وال يصح وفيه 

 ،إذاا القرآن ليس فيه لفظ ال معنى له ،عكس زيد وش معناه ديز ال معنى له مثلا له مثل ديز 
ألنه أنزل للعمل أنزل للتدبر أنزل للفهم فل يوجد فيه مثل هذا لكن قد يوجد ما يعسر فهمه  ؟لماذا

طلب العلم لو  أوساط مثلا على كثير من الناس يوجد واإلحكام والتشابه أمور نسبية أمور نسبية 
تسأله عن صنوان ما يعرف  ،ماذا يقول؟ كثير من طلب العلم ما يدري  مثلا تسأله عن عسعس 

تسأله عن بعض الغريب في القرآن عنده أنه ما يدري متشابه لكن بأدنى مراجعة يرتفع هذا 
يخفى  هناك ما يخفى على العلماء لكن ما يخفى على من هو أعلم منهم وهناك ما ،التشابه عنه

وله معنى في  -جل  وعل-وهناك ما ال يعلمه إال هللا  ،على األعلم لكن ما يخفى على الراسخ
لكن قد ال يكون هو المعنى المراد  ،حقيقة األمر لو بحثت عنه في لغة العرب لوجدت له معنى

يعني  "هللاوليس فيه ما ال معنى له وفيه ما ال يفهم ما ال َيفهم معناه إال "منه في هذا الموضع 
وهو الذي قال فيه منه آيات محكمات وأخر  -جل  وعل-له معنى لكن ال يفهم معناه إال هللا 

 متشابهات إيش؟
  طالب: .................

 ال قبل قبل قبل هن محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
  طالب: .................

وعاد الوقف هل هو على لفظ الجللة أو على الراسخين  ،وما يعلم تأويله إال هللا ،طيب
وجاء التحذير الشديد من النبي  "وال يجوز تفسيره برأي واجتهاد" :يقول ،محل خلف بين القراء

ألنه يجزم على أن  ؟من قال بالقرآن برأيه لماذا ،فيمن قال بالقرآن برأيه -عليه الصلة والسلم-
ما لم يكن  -جل  وعل-وهذا كذب على هللا  ،من كلمه -جل  وعل-هذا الذي قاله هو مراد هللا 

واجتهاد يعني يجتهد ويبحث ال عن  ،هناك دليل يدل عليه دليل يدل عليه فالتفسير بالرأي حرام
طريق الكتب التي جمعت ما جاء عن هللا وعن رسوله في بيان معاني القرآن من موضع إلى 

ذا   ،ر هذه اآلية بآية أخرى وخير ما يفسر به القرآن القرآنويفس مثلا واال قد يجتهد  ،آخر وا 
 ،اجتهد وفسر آية بحديث اجتهد في إثباته ثم طبقه على هذه اآلية ما يكون هذا اجتهاد مجرد

أما االجتهاد المبني على النصوص  ،المقصود باالجتهاد المذموم الممنوع هنا االجتهاد المجرد
ة له بالقرآن ال علقة بالقرآن ما عرف القرآن وال يقرأ القرآن إال ولذا يختلف شخص ال علق ،فل

ونشأ في تخصص بعيد عن العلم الشرعي ولم يكن عنده من التدين ما يحمله  ،في أيام الطفولة
على النظر في القرآن ثم بعد ذلك يأتي يناقش في القرآن باجتهاد مجرد وقد يكون الدافع إليه وهللا 

ثم بعد ذلك يقول هم رجال  ،اد الدين على أهله وتشويش أديان الناس عليهمأعلم بالمقاصد إفس
ونحن رجال ويأتي آخر له عناية بالقرآن ومن أهل القرآن وديدنه النظر في التفاسير ثم بعد ذلك 
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يعرض عليه آية في مجلس فيقول أنا رأيي كذا وهذا يقول أنا رأيي كذا ولو لم يحفظ نص في هذه 
عناية بالتفسير وله عناية بالقرآن ُيقبل قوله ولو لم يعتمد على نص ألنه ما هو اآلية الذي له 

باجتهاد مجرد إنما اجتهاده من خلل ملكة تولدت وتحصلت عنده لطول النظر في القرآن وما 
أما االجتهاد الذي يأوي إلى نص أو كلم ألهل  ،يعين على فهم القرآن فالممنوع االجتهاد المجرد

يعني يأتي لغوي تخصصه لغة وديدنه النظر في  "وال بمقتضى اللغة"وثوقين فل يذم العلم من م
ثم يقول أنا أفسر القرآن أهل العلم في  ،اللسان والقاموس والمحكم والتهذيب وغيره من كتب اللغة

عن القرآن يقولون ال يجوز أن يتكلم في غريب الحديث إال من جمع بين  غريب الحديث فضلا 
من هذه اللفظة  -عليه الصلة والسلم-ألن اللغوي قد يستروح من أن مراد النبي  ؛للغةالحديث وا

 ،واألزهري ذكر أكثر من معنى وزاد عليه فلن ونقص فلن ،ما نص عليه األزهري في كتابه
 ،محدثال هذا ال يدركه إال  ؟من هذه الكلمة -عليه الصلة والسلم-لكن هل هذا مراد النبي 

ألن الحديث يفسر بعضه بعضا فمجرد اعتماده على  ؛الذي عرف الطرق وعرف المتون األخرى 
 اللغة ال يكفي وكذلك القرآن.


